A diversidade do medio acuático vén determinada polas propiedades
físico-químicas da auga. En Cospeito os aportes da auga da chuvia, da
escorrentía superficial e do río Guisande son de carácter ácido e pobres en
nutrientes. A existencia no leito lacunar de margas carbonatadas,
incrementa o pH e a concentración de nutrientes na lagoa, favorecendo o
desenvolvemento de fitoplancto e dun gran número de plantas acuáticas,
que viven somerxidas na columna de auga, ou ocupando os bordes das
lagoas, nos que se producen oscilacións estacionais do nivel de
inundación.

Posteriormente, en 1999. a Xunta de Galicia emprenderá unha
restauración máis ampla do humidal, recuperando unha superficie
de máis de 40 ha, na que se crea unha nova lagoa, a Lagoa Periférica
ou Lagoa Nova, cunha superficie de 9,60 ha.
Entre as actuacións realizadas pola Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible, inclúese a creación dunha nova unidade
lacunar (Lagoa Periférica), cuxo deseño se realizou respectando a
integridade da Lagoa Central e daquelas áreas de maior valor para a
conservación do humidal. Para recuperar o funcionamento
hidrolóxico do humidal, restableceuse a conexión dos medios
lacunares co río, construíndose tres pequenas presas, coa finalidade
de compatibilizar o estado de conservación da lagoa co propio medio
fluvial e cos aproveitamentos tradicionais que existen na periferia do
humidal.

O medio higrófilo
Rodeando as áreas cubertas permanentemente pola auga, desenvólvense
diversos medios ecolóxicos, nos que o diferente grao de encharcamento e
as características dos sedimentos determinan a configuración dun
mosaico de formacións arborizadas, dominadas polo salgueiro e en
menor medida polo ameneiro e o carballo, pequenas áreas de
matogueiras húmidas, con queiruga da cruz, toxo gateño, e diversos
tipos de formacións herbáceas, representadas de forma maioritaria por
xunqueiras.

Entre os humidais da Terra Chá destacan as charcas e lagoas, que
inclúen diversos tipos de medios alimentados por aportes pluviais e
freáticos (Lagoa de Caque), ou nos que os aportes pluviais son
fundamentais para o mantemento do humidal (Lagoa de Cospeito).
Menos frecuentes son as lagoas orixinadas por surxencias de augas
termais (Alligal de Codesido, Fonmiñá).
Ademais dos medios lacunares, a Terra Chá alberga outros tipos de
humidais, entre os que destacan os sistemas de illas (Insuas),
vinculadas cos tramos principais da cunca. Xunto a elas atópanse un
gran número de gándaras, brañas e tremoais, que aparecen dispersos
por toda a Terra Chá.
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En 1981 ante os problemas xerados pola desecación do humidal, o
Ministerio de Agricultura escava un novo leito lacunar de 4,34 ha. de
superficie e unha profundidade media de 80 cm., que permitirá a
preservación dun gran numero de especies acuáticas e higrófilas que
quedaran confinadas ás canles de drenaxe. Esta unidade lacunar
desígnase como Lagoa Central ou Lagoa Vella.

O Alto Miño cunha superficie de 2.300 km2 é un dos territorios
galegos que posúen unha maior riqueza e diversidade de humidais.
Dos máis de 50 humidais inventariados, 33 encóntranse incluídos
dentro da Zona de Especial Protección dos Valores Naturais LIC
Parga-Ladra-Támoga, que forma parte da Rede de Espacios
Protexidos de Galicia e da Rede de Espacios Naturais da Unión
Europea, a Rede Natura 2000. O Lic Parga-Ladra-Támoga, forma
parte xunto ao LIC Serra do Xistral, da zona núcleo da Reserva da
Biosfera de Terras do Miño, e por tanto da rede intermacional de
espazos protexidos establecida pola UNESCO.

O medio acuático

O fitoplancto e as plantas acuáticas son o alimento para un gran
número de animais, que inclúen diversos grupos de invertebrados e de
vertebrados. Entre os vertebrados a menor diversidade de especies
corresponde ós peixes, anfibios, réptiles e mamíferos, mentres que entre as
aves encóntranse un gran número de especies, que residen de forma
permanente ou temporal no humidal.

A mediados do século XX en España e noutros países europeos
incentivouse a desecación e transformación dos grandes humidais,
coa finalidade de establecer novos cultivos e sistemas de explotación
agrícola. Esta iniciativa supuxo en Galicia a desecación das lagoas de
maior extensión, a lagoa de Antela e a lagoa de Cospeito.

km2 que adoita dividirse, seguindo a proposta inicial de Don Ramón
Otero Pedrayo, en catro grandes unidades: a cunca alta ou Alto Miño,
a cunca media, a cunca do Sil e o Baixo Miño.
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Co final da romanización, o clima na Terra Chá faise máis chuvioso,
o que propicia o incremento da superficie lacunar de Cospeito, e tamén
o aumento da diversidade de especies acuáticas, mentres que se reduce
a superficie ocupada polas brañas e xunqueiras.

O río Miño, comprende unha cunca hidrográfica de máis de 12.300

A lagoa de

Ao final do Cuaternario, coincidindo coa Idade do Bronce, a lagoa de
Cospeito amosa un amplo medio de augas libres, alimentada polo
cauce do Guisande, encontrándose rodeada por extensas brañas e
amplas áreas de bosques húmidos. Neste período documéntase a
primeira actividade humana na proximidade do humidal, a
construción dun poboado fortificado, “O Castro”.

A Terra Cha

Os labores de restauración incluíron ademais a eliminación de especies
exóticas e invasoras, así como a adecuación de infraestructuras para o
uso público. Xunto con estas actuacións desenvolveuse, en colaboración
coa Universidade de Santiago, un seguimento periódico do estado de
conservación do humidal, centrado na análise da calidade ecolóxica dos
medios lacunares e higrófilos e das comunidades animais e vexetais que
sustentan.

Cospeito

os sedimentos impermeables apaciguaron o curso das augas
superficiais e subterráneas, favorecendo a súa permanencia na
superficie do terreo.

Rábade

Nas beiras dos medios lacunares e ao longo da cunca do Guisande, a
transición entre o medio higrófilo e acuático faise moi difusa,
propiciando a existencia de diversas comunidades de plantas anfibias,
representadas por espadanais, tifais e formacións de grandes xuncas.

Historia da Lagoa
Hai aproximadamente 100 millóns de anos, durante a Era Terciaria, a
maior parte da Terra Chá estaba ocupada por humidais, en cuxos
leitos se acumulaban potentes capas de gravas, areas e arxilas,
xeradas pola actividade dos axentes xeolóxicos nun clima moi cálido e
chuvioso. No Cuaternario, a sucesión de climas fríos e temperados
modificou este sistema de grandes humidais, quedando relegados
progresivamente aos fondos dos vales e das depresións tectónicas, onde

